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ΚΕΙΜΕΝΟ:

Πολύς λόγος έχει γίνει για τα ποικίλα συνθήµατα που
βλέπουµε καθηµερινά να λερώνουν τους τοίχους. Είναι ένα
φαινόµενο µε αρχαία καταγωγή, που παρατηρείται έντονα
και
στις
µέρες
µας
στους
δρόµους
κυρίως
των
µεγαλουπόλεων, στις Πανεπιστηµιακές σχολές αλλά και σε
άλλα δηµόσια κτίρια, ακόµη και σε αρχαία µνηµεία του
Ελληνικού χώρου.
Επειδή πολλά άρθρα έχουν δηµοσιευτεί για τα
αναγραφόµενα στους τοίχους και τη σηµασία τους, ας
αναφερθούµε σε κάτι άλλο σχετικό, στα Graffiti των
σχολικών θρανίων κυρίως Γυµνασίων και Λυκείων.
Είναι γεγονός πως στα παιδιά αρέσει να γράφουν στους
τοίχους των σχολείων τους αλλά περισσότερο στα θρανία
τους, που είναι οι καθηµερινοί τους σύντροφοι. Τι γράφουν
όµως;
Παρατηρώντας τα θρανία στις σχολικές αίθουσες
µπορούµε να προβληµατιστούµε, να χαµογελάσουµε απλώς,
ακόµη και να εκπλαγούµε. Τα περισσότερα Graffiti έχουν
κύριο θέµα τους τον έρωτα, την αγάπη, τη φιλία και τη
λατρεία για κάποια ποδοσφαιρική οµάδα ή κάποιο γνωστό
ποδοσφαιριστή ή δηµοφιλή τραγουδιστή. Ένα µεγάλο µέρος
της επιφάνειας των θρανίων καλύπτουν ερωτικοί στίχοι,
προερχόµενοι από γνωστά λαϊκά άσµατα της εποχής ή
αποτελούν προσωπικά δηµιουργήµατα των µαθητών.
Αγάπη, έρωτας, µίσος, πάθος, εκδίκηση, απιστία,
προδοσία ή απλώς αδιαφορία είναι τα κυρίαρχα
συναισθήµατα.
Πίσω από τα περισσότερα µπορούµε να διακρίνουµε το
κοριτσίστικο χέρι. Πολλοί στίχοι διαπνέονται από λυρισµό,
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αυθορµητισµό, ονειροπόληση και αισιοδοξία για αγάπη,
ειρήνη, ευτυχία παντοτινή.
Μια άλλη µεγάλη κατηγορία στα Graffiti εκφράζουν το
θαυµασµό
για
κάποια
δηµοφιλή
ελληνική
οµάδα
ποδοσφαίρου ή µπάσκετ και τη λατρεία για γνωστούς
ποδοσφαιριστές ή µπασκετµπολίστες Έλληνες ή ξένους.(... )
Άλλοι µαθητές εκφράζουν την αγάπη για κάποιον
γνωστό, λαϊκό κυρίως, τραγουδιστή ή τραγουδίστρια,
ελληνικής ή ξένης εθνικότητας αλλά ακόµη και για νεανικά
συγκροτήµατα. Πολλοί γνωστοί στίχοι τους αναγράφονται
στα θρανία, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, αφού ορισµένα
παιδιά χρησιµοποιούν ξένη γλώσσα για να εκφραστούν.
Άλλοι µαθητές προτιµούν να γράφουν µόνο το όνοµά τους
µε µικρά ή τεράστια γράµµατα, δηλώνουν την ταυτότητά
τους, τις επιθυµίες τους, τις καλλιτεχνικές ή άλλες
προτιµήσεις κι ενδιαφέροντά τους, τα χόµπυ τους, τη
συµπάθεια ή την αντιπάθειά τους για κάποιον, τις πολιτικές
τους ιδέες, ακόµη και την οικογενειακή τους κατάσταση.
Άλλοι καταφέρονται κατά του κατεστηµένου, ζητώντας
δραστικές αλλαγές και εκδηλώνοντας ένα φιλοσοφικό
πνεύµα.
Πολλοί µαθητές προτιµούν να χωρίζουν κάθετα το
θρανίο τους, οριοθετώντας έτσι τη δική τους ιδιοκτησία από
του συµµαθητή τους. Άλλοι σχολιάζουν κάποιον συµµαθητή
ή καθηγητή τους, ή γράφουν από το βιβλίο τους τα δύσκολα
σηµεία του µαθήµατος για να τα διαβάσουν στην προφορική
εξέταση ή να τα αντιγράψουν σε κάποιο διαγώνισµα ή απλά
αλληλογραφούν µεταξύ τους για κοινότυπα θέµατα, αντί να
µιλήσουν. Άλλα αναφέρονται σε συγκεκριµένα πρόσωπα
µαθητών εκφράζοντας την αµοιβαία φιλία και αγάπη για
πάντα. Τέλος υπάρχουν και εικαστικά: πολλοί προτιµούν να
ζωγραφίζουν λαβωµένες καρδιές, πρόσωπα, ζώα, πουλιά,
λουλούδια,
γεωµετρικά
σχέδια,
τοπία,
ακόµη
και
περιπαιχτικά σκίτσα µε αντίστοιχα σχόλια για κάποιον
συµµαθητή τους. ( ... )
Σίγουρα τα Graffiti αποτελούν έναν τρόπο έκφρασης
και επικοινωνίας, ακόµη και εκτόνωσης των µαθητών που
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πολύ συχνά κουρασµένοι από τα µαθήµατα, αντί να
παρακολουθούν, προτιµούν να γράφουν τα θρανία τους.
Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους, τον ψυχικό τους κόσµο, τη διάθεση της
στιγµής, τις επιθυµίες, τα όνειρα και τις ελπίδες τους.
Καταθέτουν τις σκέψεις τους, τη φιλοσοφία τους για τη ζωή
και τον κόσµο, τη γνώµη τους για το σχολείο και
φανερώνουν τα κοινωνικά τους πρότυπα, τα οποία συχνά
µπορεί να είναι αρνητικά, αφού τα παιδιά είναι φυσικό να
επηρεάζονται από τις αξίες και τα ινδάλµατα της
καταναλωτικής-ατοµιστικής
κοινωνίας
των
µεγάλων.
Βέβαια, πολλά παιδιά διαµαρτύρονται για την υπάρχουσα
κατάσταση ζητώντας έναν όµορφο κόσµο ειρήνης, αγάπης
και φιλίας και τέλος είναι και αυτά που διακατέχονται απλά
από την αρχέγονη επιθυµία του ανθρώπου να διαιωνίσει το
όνοµά του γράφοντάς το κάπου, αλλά κι από ένα αίσθηµα
πρόσκαιρης ιδιοκτησίας.
Όπως κι αν έχουν τα πράγµατα, το γεγονός είναι ότι
όσο υπάρχουν τα θρανία τα παιδιά θα εξακολουθούν να
γράφουν, δίνοντας το στίγµα της εποχής τους αλλά και της
ψυχής τους.
(Σοφία Σαρρή, δηµοσιογράφος)

Α.

ΘΕΜΑΤΑ
Να γράψετε στο τετράδιό σας την περίληψη του
κειµένου χωρίς δικά σας σχόλια σε 70-80 λέξεις.
Μονάδες 25

Β.1. Για καθεµιά από τις παρακάτω προτάσεις να
γράψετε στο τετράδιό σας το γράµµα αρίθµησης
της πρότασης και δίπλα την ένδειξη Σωστό ή
Λάθος, σύµφωνα µε το νόηµα του κειµένου.
α. Τα ποικίλα συνθήµατα που λερώνουν τους
τοίχους είναι σύγχρονο φαινόµενο.
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β. Τα Graffiti είναι δουλειά µόνο των αγοριών.
γ. Πολλοί µαθητές θεωρούν ένα µέρος του
θρανίου ιδιοκτησία τους.
δ. Τα Graffiti αποτελούν έναν τρόπο επικοινωνίας.
ε. Τα Graffiti δεν έχουν σχέση µε την εικαστική
τέχνη.
Μονάδες 5
Β.2.α) Αφού διαβάσετε προσεκτικά το δηµοσίευµα που
σας δόθηκε, να του δώσετε έναν τίτλο. Στη
συνέχεια, να εντοπίσετε τα βασικά µέρη του
κειµένου (πρόλογο, κύριο µέρος, επίλογο) και
να γράψετε στο τετράδιό σας την αρχή και το
τέλος του κάθε µέρους δίνοντάς τους από έναν
πλαγιότιτλο.
Μονάδες 5
β) Να εντοπίσετε ένα γεγονός και ένα σχόλιο στο
κείµενο, να τα µεταφέρετε στο τετράδιό σας και
να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
Μονάδες 5
Β.3. αυθορµητισµός, αµοιβαίος, δραστικός, εκτόνωση,
ίνδαλµα.
Χρησιµοποιώντας καθεµιά από τις παραπάνω
λέξεις να γράψετε από µια δική σας πρόταση,
ώστε να φαίνεται η σηµασία της λέξης. (Οι λέξεις
µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε οποιοδήποτε
γένος, αριθµό ή πτώση).
Μονάδες 5
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Β.4.α) Να µετατρέψετε τη σύνταξη της παρακάτω
πρότασης από ενεργητική σε παθητική:
"Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους, τον ψυχικό τους κόσµο, τη
διάθεση της στιγµής, τις επιθυµίες, τα όνειρα
και τις ελπίδες τους."
Μονάδες 2
β) Να δώσετε ένα αντώνυµο (αντίθετο)
καθεµιά από τις παρακάτω λέξεις:

για

συγκεκριµένα, έντονα, απλά.
Μονάδες 3
Γ.

"Μ' αυτό τον τρόπο τα παιδιά εκφράζουν τα
συναισθήµατά τους, τον ψυχικό τους κόσµο, τη
διάθεση της στιγµής, τις επιθυµίες, τα όνειρα και
τις ελπίδες τους. Καταθέτουν τις σκέψεις τους, τη
φιλοσοφία τους για τη ζωή και τον κόσµο, τη
γνώµη τους για το σχολείο και φανερώνουν τα
κοινωνικά τους πρότυπα, τα οποία συχνά µπορεί
να είναι αρνητικά, αφού τα παιδιά είναι φυσικό
να επηρεάζονται από τις αξίες και τα ινδάλµατα
της καταναλωτικής-ατοµιστικής κοινωνίας των
µεγάλων. Βέβαια, πολλά παιδιά διαµαρτύρονται
για την υπάρχουσα κατάσταση ζητώντας έναν
όµορφο κόσµο ειρήνης, αγάπης και φιλίας και
τέλος είναι και αυτά που διακατέχονται απλά
από την αρχέγονη επιθυµία του ανθρώπου να
διαιωνίσει το όνοµά του γράφοντάς το κάπου,
αλλά κι από ένα αίσθηµα πρόσκαιρης ιδιοκτησίας".
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Με αφορµή τις παραπάνω θέσεις να διατυπώσετε
τους προβληµατισµούς και τις απόψεις σας σε ένα
κείµενο, 400-500 λέξεων, που θα δηµοσιευθεί στην
εφηµερίδα του σχολείου σας.
Μονάδες 50
Ο∆ΗΓΙΕΣ
(για τους εξεταζοµένους)
1.

Στο

τετράδιο

να

γράψετε

µόνο

τα

προκαταρκτικά

(ηµεροµηνία, κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα
δεν θα τα αντιγράψετε στο τετράδιο.
2.

Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων αµέσως µόλις σας παραδοθούν.
∆εν επιτρέπεται να γράψετε καµιά άλλη σηµείωση.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα.

3.

Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.

4.

Κάθε λύση επιστηµονικά τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.

5.

∆ιάρκεια εξέτασης : Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.

6.

Χρόνος δυνατής αποχώρησης : Μια (1) ώρα µετά τη διανοµή
των φωτοαντιγράφων.

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ

ΤΕΛΟΣ 6ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

